
 
INSTRUKCJA PRZESŁANIA PLIKÓW 

(FILMU - PRACY KONKURSOWEJ ORAZ 
ZAŁĄCZNIKÓW) ZA POMOCĄ APLIKACJI 

WE TRANSFER 
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Po kliknięciu w link wetransfer.com trafiamy na stronę główną aplikacji. Początkowo należy zaakceptować politykę cookies 
– to standardowa procedura spotykana obecnie na stronach internetowych. 

Aby móc korzystać ze strony należy nacisnąć przycisk “I ACCEPT”. 

http://wetransfer.com/
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Następnie, aby kontynuować serwis prosi nas o wyrażenie zgody na warunki korzystania z niego. 

Należy nacisnąć przycisk “I AGREE”. 



Jeżeli wyświetli nam się taki widok - zachęta do rejestracji konta na stronie, bądź założenia konta premium, należy kliknąć 
w napis “I JUST WANT TO SEND FILES” co dosłownie oznacza “CHCĘ TYLKO PRZESŁAĆ PLIKI”. 



Kolejno trafiamy na właściwą stronę do załadowania naszych plików oraz wypełnienia danych niezbędnych do tego, aby 
pliki mogły trafić do Organizatora konkursu. 



 

Klikamy na okrągły przycisk z 3 kropkami (…) i wybieramy opcję „Get the transfer link”, co sprawi, że wygenerujemy link, 
który pozwoli na pobranie przesłanych przez nas plików. 



 
 

Title: prosimy wpisać Konkurs filmowy Be.Eco 

Message: prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz adres e-mail do kontaktu 

Kolejno przechodzimy do wypełnienia niezbędnych pól i załadowania plików. 

Należy nacisnąć + przy napisie „Upload files” a następnie wybrać plik z zasobów naszego komputera. 



Tak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony formularz. Gdy wszystkie pola zostaną prawidłowo wypełnione przycisk 
“Get a link” będzie wyświetlał się w kolorze niebieskim. 



Po naciśnięciu przycisku “Get a link” nastąpi ładowanie pliku – jeżeli zakończy się to pomyślnie to następnie pojawi się taki 
wygląd strony: 



Należy kliknąć przycisk “Copy link” co spowoduje skopiowanie linku pod którym znajduje się nasz film. 

 Następnie skopiowany link należy wkleić w pole link do filmu wetransfer.com w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, 
który znajduje się na stronie www.beeco.edu.pl/konkurs/ 
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Mamy nadzieję, że instrukcja okazała się przydatna. 

W przypadku dodatkowych pytań - zapraszamy do kontaku: be.eco@digitaluniversity.pl 
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